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MĚSTO SEDLČANY
Komise pro projednávání přestupků
Náměstí T. G. Masaryka 32, 26480

SEDLCANY

Č.j. PŘE/3169/2019 r žádost ze dne 13. 2. 2019
V Sedlčanech 25. 2. 2019

Pan

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany obdržela dne 13. 2. 2019 žádost o poskytnutí informací

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a k tomuto

sdělujeme:

K bodu 1)
Za rok 2017 došlo do 31. 12.2017 - 213 přestupků
Z roku 2016 do roku 2017 přešlo cca 97 přestupků, kdy uzavřeno bylo 85 přestupků a 12 přestupků
z roku 2016 zůstává neuzavřeno - přechází do roku 2018.
Za rok 2017 je 94 přestupků neuzavřeno a přechází do roku 2018.

Postoupeny byly za rok 2017
Odloženo bylo za rok 2017

3 přestupky
58 přestupků

V roce 2017 bylo celkem k projednání 310 přestupků, kdy uzavřeno zcela (ukončeno, vyřízeno, odloženo) bylo
204 přestupků a do roku 2018 přechází k vyřízení 106 přestupků.

Za rok 2018 došlo do 31. 12. 2018 - 256 přestupků
Z roku 2016 cca 12 přestupků, které přešly do roku 2018, byly uzavřeny.
Za rok 2017 cca 94 přestupků bylo přesunuto k dokončení do roku 2018, z nichž 87 bylo uzavřeno
a 7 přestupků přechází k dokončení do roku 2019.

Postoupeny byly za rok 2018
Odloženo bylo za rok 2018

4 přestupky
87 přestupků

V roce 2018 bylo celkem k projednání 362 přestupků, kdy uzavřeno zcela (ukončeno, vyřízeno, odloženo) bylo
218 přestupků a do roku 2019 přechází k vyřízení 144 přestupků.

K bodu 2)
V roce 2017:

161 přestupků proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1, písmo aj, b), c) /např. jinému ublíží na cti,
vyhrožování újmou na zdraví, jiné hrubé jednání!
33 přestupků proti majetku podle § 8 odst. 1, písmo aj, b), c), d) /krádež, poškození věci!
13 přestupků proti veřejnému pořádku podle § S odst. 1, písmo aj, dl, e}, ř), h) /neuposlechnutí výzvy,
porušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství/
1 přestupek proti pořádku v územní samosprávě podle § 4 odst. 2 (porušení obecně závazné vyhlášky
obce)
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V roce 2018:

cca 187 přestupků proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1, písmo a), b), c) /např. jinému ublíží na
cti, vyhrožování újmou na zdraví, jiné hrubé jednání/
cca 40 přestupků proti majetku podle § 8 odst. 1, písmo a), b), c), d) /krádež, poškození věci!
cca 11 přestupků proti veřejnému pořádku podle § 5 odst. 1, písmo a), d), e), f), h) /neuposlechnutí
výzvy, porušení nočního klidu, znečištění veřejného prostranství!
cca 3 přestupky proti pořádku v územní samosprávě podle § 4 odst. 2 (porušení obecně závazné

vyhlášky obce)

K bodu 3) - s touto evidencí nedisponujeme

K bodu 4)

Na pokutách bylo uloženo za rok 2017
Blokové pokuty
Náklady řízení ve výši

93.800 Kč (tj. 49 pokut - dosud uhrazeno 32.800 Kč)
10.300 Kč (tj. 14 - uhrazeny na místě)
46.500 Kč (NŘ- dosud uhrazeno 17.000 Kč)

Na pokutách bylo uloženo za rok 2018
Příkaz na místě (podle § 91, §92 ZOPŘ)
Náklady řízení ve výši

58.500 Kč (tj. 28 pokut - dosud uhrazeno 21.000 Kč)
9.700 Kč (tj. 12 - uhrazeny na místě)

37.000 Kč (NŘ-dosud uhrazeno 21.000 Kč)

K bodu 5) Ne.

Na závěr sdělujeme, že podrobnější informace se neevidují.

Mgr. Marcela TICHÁ, v.r.
předsedkyně

Komise pro projednávání přestupků města Sedlčany
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Město Sedlčany
Komise pro projednávánf plestupkO
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Za správnost:
Marcela Janoušková
oprávněná úřední osoba
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